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Inspreektekst Snelle Fiets Route (SFR) door Ellecom | 10 maart 2020 

 

Namens Ellecoms Belang én als aanwonende van de Zutphensestraatweg in Ellecom, maak 

ik graag gebruik van de mogelijkheid om in te spreken in deze voorbereidende 

raadsvergadering. De reden hiervoor ligt niet in de tegenstand voor een snelle fietsroute, 

maar voornamelijk door de wijze waarop een snelle fietsroute tot stand komt tussen Arnhem 

en Dieren. 

Tijdens de voorbereiding van het raadsvoorstel voor de snelle fietsroute – welke ik hierna zal 

afkorten als SFR – werd voor mij als aanwonende, tevens lid van de werkgroep Verkeer van 

Ellecoms Belang, al snel duidelijk dat onvoldoende is nagedacht over de knelpunten die zich in 

deze route zullen manifesteren. Tijdens de bewonersavond in Rheden op 23 januari jl. werd zeer 

duidelijk dat louter naar het tracé in Velp is gekeken en voor het overige gedeelte van de route zou 

de SFR al geschikt zijn.  

Bijna ongelukken en ongelukken 

Helaas bekroop mij tijdens deze avond het gevoel dat de gemeente onvoldoende op de hoogte is 

van de problemen die worden ervaren door de aanwonenden van de Zutphensestraatweg in 

Ellecom en de vele bijna ongelukken en ongelukken. Het argument vanuit de gemeente dat zich 

geen ongelukken voordoen in Ellecom – en daarom geen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn - 

is daarom onjuist en onaanvaardbaar. Daarnaast wordt u in het raadsvoorstel onvolledig en onjuist 

geïnformeerd, zie bijvoorbeeld de opmerking over de ‘lage’ parkeerdruk in Ellecom. Dit is pertinent 

onjuist en de grondslag voor dit argument is niet vermeld. 

Gebaseerd op verkeerkundig plan uit 2000 

Uit deze gang van zaken blijkt dat het raadsvoorstel dat aan u is voorgelegd niet zorgvuldig genoeg 

is voorbereid. In feite vraagt de wethouder u mandaat om in gesprek te gaan met aanwonenden 

van de SFR, zonder dat een inventarisatie heeft plaatsgevonden van de daadwerkelijke 

knelpunten. In feite betreft dit de zorgvuldige voorbereiding die vereist is om als overheid een 

besluit te nemen. De verkeersonderzoeken waar de gemeente zich op baseert zijn verouderd en 

komen niet meer overeen met de huidige stand van zaken.  

Net zoals met de herinrichting van de infrastructuur van Ellecom in 2014, loopt de gemeente achter 

de feiten aan. Volledigheidshalve merk ik op dat de huidige verkeerskundige inrichting van Ellecom 

in 2014 is gerealiseerd op basis van een verkeerskundig plan dat in 2000 (!) is opgesteld. Reeds bij 

aanleg was de functionaliteit van deze inrichting achterhaald. 

Duurzame inrichting en gemeenschappelijk gebruik 

In het licht hiervan streeft Ellecoms Belang naar een duurzame inrichting van de 

Zutphensestraatweg, waarbij fiets- en autoverkeer, alsmede voetgangers en aanwonenden op een 

veilige wijze gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke infrastructuur. Temeer door de 

hoge recreatiedruk (wielrenners) en het ontbreken van een fatsoenlijk voetpad en diverse 

versmallingen in de SFR langs de Zutphensestraatweg en de ventwegen, dient zorgvuldig gekeken 

te worden naar een inpassing van de SFR in Ellecom. Dat de statistieken in het voordeel van 

Ellecom spreken willen wij graag zo houden. Daarbij streven wij – kennelijk in tegenstelling tot de 

gemeente - naar een afname van de vele bijna ongevallen en de kleinere ongevallen die de 

statistieken niet halen. 
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Zorgvuldig voorbereiden 

Het voorstel aan uw raad zoals nu ter tafel ligt is vlees noch vis. De enkele keuze om de wethouder 

het mandaat te geven met omwonenden in overleg te treden over inrichting van knelpunten is naar 

onze opvatting niet voldoende. Slechts op basis van een zorgvuldige voorbereiding kunt u uw 

besluit naar behoren nemen.  

 

Ik verzoek u dan ook om niet in te stemmen met het raadsvoorstel, omdat het aan de wethouder is 

om eerst aan te tonen wélke knelpunten zij wil aanpakken en om wélke reden. Vervolgens kan uw 

raad beslissen over de uit te voeren maatregelen en hier een prioritering in aanbrengen. Voorzien 

wordt dat het nu beschikbare budget ontoereikend is om de gehele SFR veilig te realiseren. In 

plaats van halve maatregelen te nemen op basis van ‘samenspraak’ met omwonenden, waar geen 

waarborgen tegenover staan, pleiten wij voor een zorgvuldige en gedegen aanpak. Uitsluitend na 

een zorgvuldig  voorbereid besluit is dit mogelijk, waarna u als raad weloverwogen een 

belangenafweging kunt maken. Iets dat op basis van het huidige voorstel naar onze mening niet 

mogelijk is. 

Ter ondersteuning  van  uw beslissing heeft de werkgroep verkeer van Ellecoms Belang voorzien 

in een hand-out, deze sturen we u - samen met deze inspraaknotitie – via de griffie van de 

Gemeente Rheden. 

Werkgroep Verkeer van Ellecoms Belang 

Tekst uitgesproken door Herman Quispel, lid van de werkgroep, op 10 maart 2020 

Informatie en contact via info@inellecom.nl 
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